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Skøytebanen i Brandbu er igjen 
åpnet for lek og moro på isen.
Bjørn Bjørkli
bb@hjadeland.no

BrandBu: Det er Gran kommune som 
melder dette på sin hjemmeside. 

Rosendalsbanen ble stengt 1. mars på 
grunn av mildvær og regn. Men nå har 
kuldegradene igjen sørget for gode skøy-

teforhold.
Banen er åpen fra klokka 9 til 15 og 17 

til 22 på hverdager. Mellom 15 og 17 er 
den stengt for vanning og vedlikehold.

– Ved lengdeløp på banen må barn og 
nybegynnere benytte indre løpebane. 
Følg løpsretningen på banen. Hockey-
spill må foregå på hockeybanen, oppfor-
drer Gran kommune.

rosendalsbanen er åpen 

HVa Kan VI GJØre?: Svein Øverlier og Naturvernforbundet ønsker velkommen til 
årsmøte med foredrag på Gran torsdag.

Naturvernforbundet i Gran og 
Lunner inviterer til årsmøte. Blant 
punktene på agendaen er et 
foredrag om hva folk lokalt kan og 
bør gjøre for å redusere klimagass-
utslipp.
Atle nielsen
an@hadeland.no

Gran: Lokallaget holder sitt årsmøte i 
biblioteket på Gran torsdag kveld. I til-
legg til ordinære årsmøtesaker er Hans 
Petter Berg invitert til å holde et foredrag 
med tittelen «Berører klimaendringene 
oss på Hadeland?».

– Små grep hjelper
Foredragsholderen omtales som klima-
teknisk rådgiver for arbeidsgruppen i 
Gran som for tiden jobber med kommu-
nens nye klima-, energi- og miljøplan.

– Det handler om å spre informasjon 
om hvilket kjempeproblem klimaend-
ringene utgjør, og at det, i tillegg til det 

som diskuteres globalt og nasjonalt, to-
talt sett også hjelper med mange små 
grep i enkeltmenneskers hverdag, fortel-
ler Svein Øverlier, som enn så lenge er 
leder for Naturvernforbundet i Gran og 
Lunner.

trenger ny leder
Etter tre år som leder takker han av på 
årsmøtet.

– Jeg har mange forpliktelser på flere 
fronter og har sett meg nødt til å be om å 
få slippe dette ansvaret videre, sier Øver-
lier.

Han ønsker selvsagt at mange av de 
129 medlemmene tar turen til bibliote-
ket torsdag. Og legger til:

– Få gjerne med at Naturvernforbun-
det i Gran og Lunner er skuffet over at i 
de aller fleste store saker, der det gjøres 
store inngrep i naturen eller at forurens-
ningen er betydelig, så taper naturver-
net. De politiske kreftene ser mest til be-
tydningen av «utvikling, økonomi og ar-
beidsplasser», mener han.

Hvordan berører klimaendringene oss lokalt?

Etter mange år som 
styremedlem har 
Morten Hagen nå 
overtatt ledervervet i 
Gran bygdeliste 
(GBL).
Atle nielsen
an@hadeland.no

Jaren: Tingelstad-mannen, 
som blant mange politiske verv 
sitter i både formannskap og 
kommunestyre, er valgt som 
styreleder for partiet som i fjor 
feiret tiårsjubileum. Det ble en-
stemmig bestemt av de fram-
møtte i rådhuskantina under 
årsmøtet mandag kveld.

ett helt nytt navn
Med seg i styret får Hagen gjen-
valgte Tom Magnussen, nyinn-
meldte Ole P. Gamme (ble GBL-
medlem kvelden før årsmøtet), 
tilbakevendte Sigrid Hohle 
Bjønness (som tidligere har 
vært styreleder) og Inger Hele-
ne Håvelsrud som ikke var på 
valg i år. Hvem som blir nestle-
der avgjøres i førstkommende 
styremøte. Inger Staxrud og 
Fredrik Schumann fortsetter 
som varamedlemmer.

Avtroppende leder Hanne 
Magnussen takket av etter et 

snaut år som GBL-leder grun-
net ny jobbsituasjon.

– Klimaet er bra
I tillegg til typiske årsmøtesa-
ker ble det brukt god tid til å gå 
gjennom det siste årets viktig-
ste politiske saker, sett med 
GBL-øyne. Denne seansen gikk 
på rundgang mellom ordfører 
Willy Westhagen, planutvalgs-
leder Roger Nyhus, Øyvind 
Kvernvold Myhre og tidligere 
nevnte Hagen.

Grans styrerepresentasjon i 
HRA, flomsikring i Brandbu 
sentrum, sykehjem, etablering 
av røntgentjeneste i Gran, hel-
sesamarbeid med Lunner, pen-
gebruk i grunnskolen, fylkes-
sammenslåing og arbeid med 
ny klimaplan var blant sakene 
som ble trukket fram.

I tillegg var ordføreren innom 
det mye omtalte klimaet mel-
lom politikerne i kommunen.

– Noen elsker å selge inn at 
dette er så dårlig. Det mener jeg 
rett og slett at det ikke er. Det 
må dere ikke lytte til. Hvis det 
ikke skal kunne være såpass 
høyt under taket for å diskutere 
saker, blir vi en grå og kjedelig 
masse og det vil også gå ut over 
demokratiet, spørs du meg, sa 
Westhagen.

Bom, veg og lokalavisen
Om noen skulle være i tvil, så 
ble også riksveg 4 og bomplas-
sering diskutert. Mange hadde 
mye på hjertet, blant annet om 
prosessen som etter hvert førte 
til at det ble bestemt at Jaren-
Amundrud skulle bygges ut for 
å legge til rette for et ytterligere 
bomsnitt. Det som tidligere har 
blitt kalt et sololøp fra davæ-

rende gransordfører Lehre (Ap) 
og lunnerordfører Harald Tyr-
dal (Ap) ble trukket fram.

Flere mener lokalavisen bur-
de ha gjort mer i denne sam-
menhengen. Blant dem det ny-
valgte styremedlemmet Ole P. 
Gamme.

– Jeg synes det er veldig skuf-
fende, det jeg leser i avisen. De 
som regner seg som de mest in-

telligente i hele verden burde 
ha klargjort dette, jeg synes det 
er altfor dårlig det som står der. 
Tenk deg å ha to innlegg med 
bilde av den tidligere varaord-
føreren som skal ha greie på 
hva ordføreren mente med «et 
folkemøte». Og en slik leder. 
Det må gå an å finne på noe an-
net, sa Gamme til rungende ap-
plaus.

Gran bygdeliste

Morten Hagen ny leder

nytt Styre: Foran fra venstre Sigrid Hohle Bjønness, Inger Helene Håvelsrud, Tom Magnussen og 
Inger Staxrud (vara). Bak fra venstre Ole P. Gamme og styreleder Morten Hagen.


